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Úvod

Často sa v našich životoch stretávame s tým, že niekto sa
odvoláva na iných čo povedali: „Veď to on povedal...“ Niekedy to
platí aj o slovách svätcov. Možno sme nikdy nečítali ich originálne
slová – čo a ako povedali, no môže sa stať, že ich myšlienky
vytrhneme z kontextu, a vôbec ich nepochopíme.
Tento deviatnik k don Bosocvi, ktorý sa nám ponúka je v niečom
netradičný. Ponúka priamo niektoré texty od don Bosca z jeho knihy
pre mladých „Il giovane provveduto“. Možno sa budú zdať archaické,
nemoderné, neaktuálne, ba až staršidelné... Iste, sú poznačené časom
ale to vôbec neznižuje ich duchovné posolstvo, ktoré nám don Bosco
chcel ponúknuť.
Skús si počas deviatich dní predstaviť don Bosca, ako tebe
osobne adresuje tieto slová a skús ich premeniť do tvojho života, do
tvojich radostí a ťažkostí.
Prosme v tomto deviatniku, aby nám don Boscove rady pomohli
na ceste stať sa čnostnými a svätými ľuďmi. Aj keď sa to dnes ťažko
počúva, nebojme sa priniesť aj nejakú námahu v našom živote.
V spolupráci spolu s Božou pomocou sa môžeme stať „dobrými
kresťanmi a čestnými občanmi“ .
Fero SDB

Úmysel, za ktorý sa chcem modliť tento deviatnik:
................................................................................................................
................................................................................................................
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Od mladosti slúžte Pánovi
22. január – do sviatku dona Bosca ostáva 9 dní
Dve miesta sú nám pripravené na druhom svete: pre zlých
peklo, kde sa trpí všetkými možnými spôsobmi, pre dobrých raj, kde
sa požívajú všetky radosti. Ale Pán vám hovorí: Ak budete dobrí
v mladosti, budete dobrí po celý život, ktorého korunou bude večná
sláva. Naopak, ak začnete zle žiť v mladosti, veľmi ľahko budete
v zlom pokračovať až do smrti a tak sa nevyhnutne dostanete do
pekla.
Preto, ak vidíte ľudí pokročilých vo veku a oddaných hriechu
opilstva, kartárstva a rúhania, zväčša môžeme povedať, že tieto chyby
majú svoj počiatok v mladosti: Ak začneme dobrý život teraz, kým
sme mladí, ostaneme dobrí aj v pokročilom veku. Ach, synku, hovorí
Boh, rozpomeň sa na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti.
Na inom mieste hovorí: Šťastný ten človek, ktorý od svojej
mladosti ponesie jarmo prikázaní: Bonum est viro, cum portaverit
jugum ab adolescentia sua. Svätí dobre poznali túto pravdu. Najmä
sv. Stanislav, sv. Alojz a mnohí iní, ktorí už v najútlejšej mladosti začali
slúžiť Pánovi. Keď odrástli, túžili iba po veciach Božích a tak sa stali
veľkými svätými. To isté možno povedať i o synovi Tobiášovom, ktorý
bol vždy vo všetkom poslušný svojim rodičom. Oni umreli a on
pokračoval v čnostnom živote až do smrti.
Ale niektorí povedia: Ak začneme už teraz slúžiť Pánovi,
staneme sa smutnými. Odpoviem vám, že to nie je pravda. Smutný
bude, kto slúži diablovi. A môže sa navonok ukazovať veselý ako chce,
jeho srdce jednako bude stále plakať, hovoriac mu: Ty si nešťastný,
pretože si nepriateľom svojho Boha. Kto bol príťažlivejší a veselší ako
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sv. Alojz? Kto bol žartovnejší ako sv. Filip Neri a sv. Vincent z Pauly?
A pritom ich život bol ustavičným cvičením sa v čnosti.
Teda len odvahu, drahí moji, oddajte sa zavčasu čnostiam
a uisťujem vás, že budete mať srdce vždy spokojné a veselé a skúsite
sami, ako sladko a príjemne je súžiť Pánovi.
Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti

a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho
pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu
smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik.

Duchovné čítanie a Slovo Božie
23. január – do sviatku dona Bosca ostáva 8 dní
Okrem zvyčajných ranných a večerných modlitieb odporúčam
vám, aby ste venovali trochu času aj na čítanie nejakej knihy, ktorá
hovorí o duchovných veciach, ako napr. kniha O nasledovaní Krista,
Filotea od sv. Františka Salezského, Príprava na dobrú smrť od sv.
Alfonza, Ježiš srdcu mladíka, životopisy svätých a pod. Čítaním týchto
kníh mnoho získate pre dušu. A ak budete rozprávať iným, čo ste
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čítali, alebo ak čítate v ich prítomnosti, najmä ak dotyční azda
nevedia čítať, vykonáte skutok lásky pred Bohom veľmi záslužný.
Zároveň však, keď vám odporúčam čítať dobré knihy, musím
vám vrelo odporúčať, aby ste vyhýbali zlým knihám a zlej tlači. Preto
každú knihu, každý časopis a leták, v ktorom sa zle hovorí
o náboženstve alebo o jeho sluhoch, alebo čo podáva veci nemravné
a nečestné odhoďte hneď ďaleko od seba akoby ste to urobili
s pohárom jedu. V podobných prípadoch treba nasledovať kresťanov
v Efeze a robiť tak ako oni.
Keď počuli hlásať Pavla o škode, ktoré zapríčiňujú zlé knihy, títo
horliví veriaci poznášali ich na námestie a zapálili, dobre vediac, že je
lepšie do ohňa hodiť všetky knihy na svete, ako vystaviť svoju dušu
nebezpečenstvu padnúť do neuhasiteľného pekelného ohňa.
Tak ako naše telo bez pokrmu sa stáva chorým a umiera, tak je
to i s dušou, ak jej nedáme potrebnú potravu. Jej pokrmom a stravou
je Slovo Božie, čiže kázne, vysvetľovanie evanjelia a katechizmus.
Preto si to nikdy neodpustite a buďte vždy načas v kostole. Počúvajte
s najväčšou pozornosťou a vzťahujte všetko, čo sa vám hodí, na seba.
Odporúčam vám, aby ste sa čím častejšie zúčastňovali na vyučovaní
katechizmu. Tu nie je na mieste hovoriť: Ja to už viem, ja som už bol
pri prvom sv. prijímaní... pretože i teraz, keď ste starší, potrebuje
vaša duša pokrm, ako ho potrebuje telo. Ak ju zbavíte tejto potravy,
zapríčiníte si veľkú duchovnú škodu. Chráňte sa tiež klamstva, čo vám
našepkáva diabol: Toto je pre môjho kamaráta Petra, tamto patrí
Pavlovi...
Nie, moji drahí, kazateľ hovorí všetkým a treba na všetkých
vzťahovať pravdy, ktoré vykladá. Z druhej stránky to, čo nemôže
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napraviť našu minulosť, môže vás v budúcnosti ochrániť pred
nejakým hriechom.
Keď ste vypočuli kázeň, snažte sa ju podržať v pamäti aj cez deň,
ale najmä večer, prv než sa uložíte na odpočinok, pozastavte sa
trošku a uvažujte o tom, čo ste počuli. Ak budete takto robiť, vaša
duša bude mať z toho veľký osoh.
Odporúčam vám, nakoľko je to možné, zúčastňujte sa vo svojej
farnosti na týchto pobožnostiach. Váš pán farár je osobitným
spôsobom určený od Pána Boha, aby sa staral o vašu dušu.
Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti

a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho
pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu
smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik.
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Ako si počínať v pokušení
24. január – do sviatku dona Bosca ostáva 7 dní
Milovaní mladíci, i vo vašom útlom veku vám diabol nastavuje
osídla, aby ste upadli do hriechu, aby tak zotročil vašu dušu a urobil ju
nepriateľkou Božou. Preto musíte pozorne bedliť, aby ste nepadli,
keď ste pokúšaní, t.j. keď vás diabol navádza na zlé. Oveľa ľahšie sa
uchránite pokušeniu, ak sa budete vyhýbať príležitostiam,
pohoršlivým rečiam, verejným predstaveniam, kde nieto nič dobrého
a kde duša vždy utrpí nejakú škodu. Usilujte sa, aby ste stále boli
voľačím zamestnaní, či už umením, štúdiom, spevom alebo muzikou.
Keď neviete čo robiť, ozdobujte oltáriky, usporadujte obrázky alebo
strávte čas nejakou slušnou zábavou, pravda s dovolením rodičov.
Staraj sa, hovorí sv. Hieroným, aby ťa diabol nikdy nenašiel
nezamestnaného.
A keď ste už pokúšaní, nečakajte, kým sa pokušenie zmocní
vášho srdca, ale usilujte sa hneď niečo robiť, aby ste sa ho zbavili
prácou alebo modlitbou. Ak pokušenie pokračuje, prežehnajte sa,
pobozkajte nejaký posvätný obraz, predmet hovoriac: Mária,
Pomocnica kresťanov, oroduj za mňa! Alebo: Sv. Alojz, oroduj za mňa,
aby som neurazil Pána Boha! Preto vám spomínam tohto svätca, lebo
Cirkev ho dala mládeži za osobitného ochrancu a vzor. On totiž, aby
vyhol všetkým zlým príležitostiam, postil sa často o chlebe a vode,
bičoval sa tak nemilosrdne, že i šaty, steny a zem boli pokropené jeho
nevinnou krvou. Takto si vydobyl sv. Alfonz úplne víťazstvo nad
všetkými pokušeniami. Takto ho dosiahnete aj vy, ak sa budete
usilovať napodobniť tohto svätca aspoň v umŕtvovaní zmyslov,
nadovšetko v skromnosti a ak sa budete k nemu a celým srdcom
utiekať, keď príde na vás pokušenie.
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Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti

a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho
pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu
smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik.

Ako si zachovať svätú čistotu
25. január – do sviatku dona Bosca ostáva 6 dní
Každá čnosť je ozdobou mladíka a činí ho veľkým v očiach
Božích i pred ľuďmi. Ako kráľovná čností, čnosť anjelská, svätá čistota
je takej ceny, že mladíci, ktorí ju majú, stávajú sa podobnými anjelom
Božím v nebi, hoci sú len smrteľníci žijúci na zemi: Erunt sicut Angeli
Dei in coeli. To sú slová Spasiteľove. Táto čnosť je ako stredobod,
okolo ktorého sa združujú a ním sa upevňujú všetky dobrá. Ak sa na
nešťastie stratí, zmiznú všetky čnosti. Venerunt autem mihi omnia
bona pariter cum illa, hovorí Pán.
Ale túto čnosť, chlapci drahí, ktorá vás stavia na úroveň
nebeských anjelov, túto čnosť, ktorá sa tak veľmi páči Ježišovi a Márii,
veľmi ohrozuje nepriateľ duší. Silne na ňu útočí, aby ju zničil, alebo
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vás naviedol na to, žeby ste si ju aspoň poškvrnili. Preto vám dávam
niektoré pravidlá, ako duchovné zbrane, ktoré vám istotne pomôžu
zachovať so túto prekrásnu čnosť a zahnať pokúšajúceho nepriateľa.
Hlavná zbraň je utiahnutosť. Čistota je diamant veľkej ceny. Ak
dakto ukazuje poklad zbojníkovi, vydáva sa do nebezpečenstva, že ho
oň olúpi. Sv. Gregor hovorí, že ten, čo verejne nosí po ulici poklad,
chce byť okradnutý.
K utiahnutosti pripojte časté pristupovanie k úprimnej sv.
spovedi, nábožnému sv. prijímaniu a útek pred tými, čo slovami
a skutkami dokazujú, že si nevážia túto čnosť.
Aby ste predišli nepriateľským útokom pripomeňme si slová
Spasiteľa, ktorý nám hovorí: Tento druh diablov vyháňa sa len pôstom
a modlitbou, totiž pokušenia proti sv. čnosti a čistote. Pôstom, t.j.
umŕtvovaním zmyslov, držiac na uzde oči, hrdlo, vyhýbajúc záhaľke,
doprajúc telu len toľko odpočinku, koľko je nevyhnutne potrebné.
Ježiš Kristus odporúča ďalej utiekať sa k modlitbe, ale k modlitbe
horlivej, plnej viery, neprestávajúc prosiť dovtedy, kým pokušenie
celkom nezaženieme.
Veľmi účinnou zbraňou sú strelné modlitby, čiže vzývanie
svätých mien Ježiš, Mária a Jozef. Hovorte preto častejšie: Ježišu môj,
milosrdenstvo! Ježišu, spas ma! Mária bez hriechu počatá, oroduj za
mňa! Mária, Pomocnica kresťanov, oroduj za mňa! Sladké Srdce
Panny Márie, buď mojou spásou! Najsvätejšie Srdce môjho Ježiša, už
ťa viac nechcem uraziť! Veľmi tiež pomáha pobozkať svätý Kríž,
medailón alebo škapuliar Panny Márie.
Ale keby ani všetky tieto zbrane nestačili oddialiť zlé pokušenie,
tu sa treba utiekať k nepremožiteľnej zbrani, ktorou je uvedomenie
si, že sme v prítomnosti Božej. Sme v rukách Boha, ktorý všetko vidí,
9

je zvrchovaným Pánom nášho života a môže nás v okamihu zabiť.
A my sa opovážime urážať ho v jeho prítomnosti? Patriarcha Jozef,
keď otročil v Egypte a bol navádzaný na ohavný hriech, odpovedal:
Ako by som mohol urobiť niečo takého v prítomnosti svojho Pána?
A vy ešte pridajte: Ako by som sa mohol dať naviesť na tento hriech
pred očami svojho Boha, svojho Stvoriteľa a Spasiteľa, ktorý ma môže
v okamihu zbaviť života a to prv, ako by som dokončil tento ohavný
hriech a môže ma poslať do večných pekelných múk!?
Čo sa mňa týka, myslím, že nemôže byť premožený v takom
nebezpečenstve ten, kto sa chopí myšlienky na prítomnosť Božiu.
Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti

a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho
pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu
smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik.
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Mladí pred voľbou stavu
26. január – do sviatku dona Bosca ostáva 5 dní
Boh vo svojich večných rozhodnutiach večných rozhodnutiach
určil každému z nás nejaké životné postavenie a k nemu potrebné
milosti. Ako v každej inej okolnosti, tak najmä v tejto, ktorá je
najdôležitejšia, kresťan sa má usilovať spoznať vôľu Božiu nasledujúc
Ježiša Krista, ktorý iba preto zostúpil z neba, aby plnil vôľu svojho
Otca.
Je veľmi dôležité, synáčikovia moji, aby ste sa usilovali byť
načistom vo veciach svojej budúcnosti. Aby ste sa nerozhodli pre
stav, na ktorý vás Boh neurčil.
Niektorej duši, ktorú chcel Boh omilostiť, ukázal mimoriadnym
spôsobom stav, na ktorý ju volal. Vy na to nespoliehajte, ale sa tešte
istotou, že Pán vás povedie správnou cestou, pravda, ak z vašej
stránky nepremeškáte využiť hojné prostriedky na rozumné
rozhodnutie sa.
Jeden z týchto prostriedkov je prežiť v nevinnosti detský
a mladícky vek alebo i úprimným pokáním zahladiť roky nešťastné
prežité v hriechoch.
Iným prostriedkom je vytrvalá a ponížená modlitba. Veľmi vám
poslúži opakovať si so sv. Pavlom: Pane, čo chceš aby som konal?
Alebo so Samuelom: Hovor, Pane, tvoj sluha počúva! Alebo so
žalmistom: Nauč ma, Pane, plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh.
Môžeme to urobiť aj úprimným povzdychom zo srdca.
Keď sa máme rozhodnúť, obráťme sa k Bohu s osobitnými
a častými modlitbami, obetujte na tento úmysel sv. omšu, ktorú
počúvate a vykonajte sv. prijímanie. Môžete si tiež odbaviť nejakú
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novénu, triduum, nejaké sebazaprenie, návštevu pútnického kostola
alebo iné úkony pobožnosti.
Utiekajte sa k Panne Márii, Matke dobrej rady a k sv. Jozefovi,
jej Ženíchovi, najvernejšiemu v zachovávaní Božích prikázaní,
k Anjelovi Strážcovi a ku svojim sv. patrónom. Najlepšie by však bolo,
keby také veľké rozhodnutie predchádzali duchovné cvičenia alebo
niekoľko dní utiahnutosti.
Zaumieňme si vyplniť vôľu Božiu i vtedy, keby to bolo proti vôli
niekoho, kto súdi čisto po ľudsky.
Keby vás rodičia alebo iné vážené osoby chceli zastaviť na ceste,
na ktorej vás chce mať Boh, pripomeňte si, že v takomto prípade
treba konať podľa napomenutia evanjelia: Treba viac poslúchať Boha
ako ľudí.
Nezabúdajme na ohľad a úctu, ktorú im dlhujeme.
Odpovedajme im a konajme vždy ponížene a láskavo, ale tak, aby ste
neuškodili najvyššiemu záujmu svojej duše. Poraďte sa s rozumnými
a bohabojnými osobami, zvlášť so spovedníkom, rozpovediac mu svoj
stav a rozpoloženie. Keď sv. František Salezský oznámil v rodičovskom
dome, že ho Pán volá ku kňazstvu, rodičia ho upozorňovali, že ako
prvorodený mal by byť oporou rodiny. Presviedčali ho, že jeho
povolanie na stav duchovný je iba chvíľkové rozpoloženie a že on by
sa ľahko mohol spasiť i vtedy, keď bude žiť vo svete. Ba čo viac, nútili
ho riadiť sa ich úmyslami, predkladajúc mu čestný a výnosný sobáš.
Ale jeho nemohlo nič odkloniť od predsavzatia. Vytrvalo dával
prednosť vôli Božej pred vôľou rodičov, hoci ich nežne miloval
a hlboko ctil. Radšej sa zriekol všetkých časných výhod, než milosti
svojho povolania! Rodičia neskoršie boli sami veľmi spokojní s jeho
rozhodnutím.
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Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti

a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho
pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu
smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik.

Útek pred záhaľkou
27. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 4 dni
Hlavné osídlo, ktoré diabol nastavuje mládeži, je záhaľka,
neblahý prameň všetkých chýb. Presvedčte sa, moji drahí, že človek je
stvorený na prácu a keď od nej odstúpi, vypadne zo strehu a je vo
veľkom nebezpečenstve uraziť Pána. Záhaľka, hovorí Duch Svätý, je
matkou všetkých hriechov. Pracovitosť zas poráža a premáha všetky.
Nieto myšlienky, ktorá by denne viac trápila zatratených v pekle, ako
tá, že v záhaľke premárnili ten čas, ktorý im Pán Boh dal na to, aby sa
spasili. Naopak, nič väčšmi neoblažuje blahoslavených v nebi ako to ,
že dobre využili čas na česť Božiu.
Nemyslím na to, aby ste pracovali od rána do večera bez
každého pobavenia. Chcem vám dobre a schvaľujem nevinné zábavy.
13

Predsa celým srdcom vám odporúčam, aby ste dávali prednosť takým
pobaveniam, ktoré okrem toho, že vás občerstvia, prinášajú vám aj
nejaký osoh.
Také sú napríklad štúdium dejepisu, zemepisu, mechanické
a slobodné umenia a konečne domáce práce, ktoré vás osviežia
a prinesú vám osožné praktické poznatky. Budú mať radosť z toho
i vaši predstavením. Ostatne, môžete sa hrať, slušne sa zabávať a tak
osviežiť ducha i telo. Ale vždy si pýtajte patričné dovolenie a dávajte
prednosť hrám, pri ktorých sa hýbe celé telo, lebo tie sú pre zdravie
najužitočnejšie. Nech sú ďaleko od vás tie fígle, klamstvá
a čarodejnícke triky, nadávky, ktoré často zapríčiňujú nesváre
a urážajú spoločníkov. Keď sa hráte, rozprávate alebo nejak ináč
trávite čas, pozdvihnite občas svoju myseľ k Bohu a obetujte svoje
zábavy na jeho väčšiu česť a slávu. Omnia in gloriam Dei facite, píše
sv. Pavol. Keď sa raz sv. Alojz veselo hral a ktosi sa ho spýtal, čo by
robil, keby ho v tom okamihu navštívil anjel a oznámil mu, že si ho
o štvrť hodinu vezme Pán k svojmu strašnému súdu, odpovedal, že by
bez všetkého pokračoval vo svojej hre: „Som istý,“ hovoril, “že tieto
zábavy sa páčia Pánovi.“
Iné, čo vám vrelo odporúčam je, aby ste vo voľných chvíľach
a prestávkach vyhýbali ako moru zlým priateľom.
Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro

a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti
a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
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Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho
pápeža.

Vypros nám šťastnú hodinu
smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik.

Útek pred zlými kamarátmi
28. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 3 dni
Sú tri druhy kamarátov: zlí, dobrí a tí, ktorí nie sú ani celkom zlí,
ale nie sú ani celkom dobrí. S dobrými sa môžete stýkať a budete mať
z toho iba osoh, s poslednými iba keď to vyžaduje potreba bez
akejkoľvek dôvernosti. Zlým však treba absolútne vyhýbať.
A ktorí sú vlastne zlí kamaráti? Dávajte pozor a spoznáte ich.
Všetci tí mladíci, ktorí sa nehanbia vo vašej prítomnosti rozprávať
oplzlosti, dvojzmyselnosti, pohoršovať, prisahať sa, zaklínať sa alebo
takí, ktorí vás obťažujú, odťahujú do kostola, alebo vás navádzajú
kradnúť, neposlúchať rodičov, prestupovať ich nariadenia, všetci títo
sú zlí kamaráti, sluhovia satanovi, ktorých sa máte chrániť viac ako
moru, ako samého diabla. Ach, moji drahí, so slzami v očiach vás
prosím, vyhýbajte sa a zošklivte si podobné priateľstvá.
Počujte, čo hovorí Pán: Kto chodí s čnostným, stane sa
čnostným, priateľ hlúpeho sa mu stane podobný. Chráň sa zlého
priateľa ako jedovatého hada! Skrátka, ak sa budete priateliť
s dobrými, ja vás uisťujem, že s dobrými pôjdete aj do raja.
A napokon, ak sa budete so zlými priateliť, pokazíte sa natoľko, že
budete v nebezpečenstve večného zatratenia.
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Niekto povie: Je tak mnoho zlých kamarátov, že človek by musel
ujsť zo sveta, keby sa im chcel všetkým vyhnúť. Viem, že je mnoho
zlých kamarátov a preto vám odporúčam, aby ste sa im usilovne
vyhýbali. A keby ste preto museli ostať sami, blažení ste, lebo vaším
spoločníkom sa stane Ježiš, Panna Mária a váš anjel strážca. A či môžu
byť lepší priatelia budú ako títo?
Tak isto sa nájdu aj dobrí priatelia a budú to tí, čo pristupujú
k sv. sviatostiam, navštevujú kostol a slovom i príkladom oduševňujú
vás k plneniu povinností a odďaľujú vás od hriechu. Priateľte sa len
s týmito a budete mať z toho veľký osoh. Odvtedy, čo mladý Dávid
začal navštevovať dobrého mladíka Jonatána, mali z toho priateľstva
obaja osoh, pretože jeden druhého povzbudzoval k čnostnému
životu.
Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti

a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho
pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu
smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik.
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Vyhýbať sa zlým rečiam
29. január – do sviatku dona Bosca ostávajú 2 dni
Ó, koľko mladíkov je v pekle, pretože počúvali zlé reči! Túto
pravdu hlásal sv. Pavol keď hovoril, že neslušné veci sa ani len
spomínať medzi kresťanmi nemajú, pretože sú skazou mravov:
Hľaďte na reči ako na pokrm. Nech je jedlo akékoľvek dobré, ale ak
naň kvapne čo i len jediná kvapka jedu , to stačí, aby usmrtilo
všetkých, ktorí z neho jedia. To isté spôsobia aj zlé rozhovory. Jedno
slovo, jeden pohyb, jeden žart stačí vyučiť zlobe jedného alebo viacej
mladíkov, ktorí doteraz žili ako nevinné baránky a teraz skrze takéto
reči a zlý príklad strácajú milosť Božiu a stávajú sa úbohými otrokmi
satanovými.
Voľakto azda namietne: poznám smutné následky zlých rečí, ale
čo robiť? Bývam v dome, v škole, v obchode, v dielni, v práci, kde sa
vedú neslušné rozhovory. Žiaľ, moji drahí mladíci, viem, že ste na
takýchto miestach, preto vám označím spôsob, ako vyviaznete
z nebezpečenstva bez toho, žeby ste urazili Pána Boha.
Ak sú to osoby nižšie postavené ako vy, pokarhajte ich prísne, ak
sú to však osoby, ktorým sa nepatrí robiť výčitky, utečte, ak môžete.
Keď je to však nemožné, buďte silní, z vašej strany nezúčastníte sa ani
slovom ani úsmevom ich reči a hovorte si v duchu: Ježišu môj,
milosrdenstvo! Ak by ste sa predsa našli v nebezpečenstve uraziť
Boha tak vám dávam radu sv. Augustína, ktorý hovorí: „Uteč, opusť
miesto, školu, dielňu, pretrp akékoľvek zlo na tomto svete, akoby si
sa mal zdržovať na mieste a obcovať s ľuďmi, ktorí vystavujú
nebezpečenstvu spásu tvojej duše.“ I evanjelium hovorí, že je lepšie
byť chudobným, opovrhovaným, bez nôh, rúk, s vylúpnutými očami
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a dostať sa do raja, ako mať tu na svete všetko, čo si len duša zažiada
a byť potom uvrhnutý do večného zatratenia.
Povedzme, že niekto zloží na vás veršík a bude sa vám
posmievať. Nič to za to, príde čas, keď smiech a posmešky zlých
zmenia sa na plač a škrípanie zubov v pekle a opovrhovaní budú mať
v nebi neopísateľnú radosť. Zapamätajte si: AK budete verní Pánovi,
stane sa, že sami posmievači budú nútení vážiť si vašu čnosť natoľko,
že sa neopovážia obťažovať vás svojimi zvrátenými mudrlantstvami.
Prítomnosť sv. Alojza Gonzagu vplývala na všetkých, takže sa
nikto neopovážil v jeho blízkosti vysloviť nejaké menej slušné slovo
a keď sa chcel niekto na to odvážiť, hneď bolo počuť napomenutie:
Ticho, je tu Alojz!
Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti

a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho
pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu
smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik.
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Vyhýbať sa pohoršeniu
30. január – do sviatku dona Bosca ostáva 1 deň
Slovo pohoršenie znamená osídlo a pohoršlivý je ten, kto
slovami a skutkami dáva druhým príležitosť uraziť Boha. Pohoršenie
je ohromným hriechom, pretože kradne Pánu Bohu duše, ktoré on
stvoril pre nebo a ktoré boli vykúpené predrahou krvou Ježiša Krista.
Kto pohoršuje, kradne duše pre diabla, ktorý ich zavedie do pekla.
A ten čo pohoršuje, môže sa právom nazvať sluhom satanovým. Keď
diabol nemôže svojím umením získať niektorého mladíka, poslúži si
človekom, čo dáva pohoršenie. Čím viac ľudí ho pritom pozoruje, tým
väčšia je jeho vina. Čo potom povedať o tých, čo idú tak ďaleko, že sa
priamo stávajú učiteľmi zloby tých, čo sú ešte nevinní?!
Títo nešťastníci zabúdajú, čo o nich povedal Božský Spasiteľ:
Vzal dieťa na ruky, obrátil sa k zástupu, ktoré ho počúvali a povedal:
Beda tomu, kto pohorší jedného z týchto mojich maličkých, ktorí vo
mňa veria. Žiaľ, pohoršenia síce musia prísť, ale beda tomu, skrze
koho pohoršenie prichádza. Lepšie by mu bolo, keby sa mu mlynský
kameň priviazal na krk a tak bol pohrúžený do hlbiny morskej.
Keby bolo možné odstrániť zo sveta pohoršenia, koľko duší by
prišlo do raja a naopak, koľko ich spadne do pekla práve pre
pohoršenie. Chráňte sa preto pokolenia tých zločincov a vyhýbajte sa
im viac ako diablovi.
Isté dieťa útleho veku, keď počulo pohoršlivé reči, povedalo
tomu, kto ich hovoril: Zmizni odtiaľto, ty zlorečený diabol! Drahí
mladíci, ak chcete byť pravými priateľmi Ježiša a Márie, musíte nie len
vyhýbať tým, čo dávajú pohoršenie, ale sa aj dobrým príkladom
pričiniť a naprávať zlo, ktoré oni spôsobili dušiam. Preto nech sú vaše
19

rozhovory dobré a skromné, v kostole buďte nábožní, poslušní
a úctiví voči svojim predstaveným.
Ó, ako mnoho vrstovníkov vás bude nasledovať na ceste do
neba. Aj vy budete istí, že sa dostanete do ich spoločnosti, pretože
ako hovorí sv. Augustín: Ten čo sa pričiní o spásu jednej duše, môže
odôvodnene dúfať v spásu svojej vlastnej. Anima salvasti – Aninan
praedetinasti.
Drahí mladíci, to sú hlavné veci, ktorým musíte vyhýbať, keď
chcete byť čnostní a žiť kresťanský život.
Modlitba k donovi Boscovi
Svätý Ján Bosco,
otec a učiteľ mládeže,
ty si toľko pracoval
pre spásu duší;
buď nám vodcom,
aby sme hľadali
svoje duševné dobro
a spásu blížneho.
Pomáhaj nám
plniť si dobre svoje povinnosti,
premáhať náruživosti

a ľudské ohľady.
Nauč nás
milovať Sviatostného Spasiteľa,
Pannu Máriu Pomocnicu
a Svätého otca, rímskeho
pápeža.
Vypros nám šťastnú hodinu
smrti,
aby sme prišli k tebe do neba.
Amen.

Obnovím si úmysel, za ktorý obetujem tento deviatnik.

Zajtra 31. januára 2017 pri sv. omši spoločne oslávime sviatok
dona Bosca, dobre sa vyspovedám a prijmem Pána Ježiša vo svätom
prijímaní.
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